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owszsq úzgr
1975-ben születtem,

iskoláimat Répcelakon és
Szombathelyen végeáem.

Jelenleg a Margaréta Panzió
szakácsaként dolgozom,

Elsö nagy érzelmi csalódá-
som hatására kezdtem verse-
ket ími. lrodalmi példaképeim

Kosáolányi Dezsó, Kalász
László, Charles Baudelaire.

köszönetemet szeretném ki-
fejezni, hogy a helyi lapban
nyilvánosságot kaphattam.

pedig csok
e merengtem

ruhómro topodt
.ojszóloidon
3szokónként gyokron
áimodom,
^ogy velem von oz órnyék,
ce losson úgyis felemészt
elmémbólfogont önzö
rrogónyom,

'ílely véredból csepegtet
zemembe
;engedzú könnyeket.

Bórömre írjo
ielkióltójelét.

S reggelig oft
szendereg
-ehei. hogy holnop lelked
surújében
eröllen cikózom,
Ahogy végsó
,eményemben kereslek,
5 Te nopról-nopro jobbon
,liónyzol.

elal<i

CU an e,ivnatűnb
Répcelak KépviselotestOlete l99ó. lll. dB.- i ülÉsén reMeletet alkotott a
nag gközség címerérö l, zaszlojáro l, pecsé!éró l es a zok hasznalataro l. ff
Repcelaki Hírmondoban megjelentetett ket valtozat koz0l az"fr" került
eltogadasra. 11int ismeretes, a lakok véleméngét is kikértük, a beérkezett
szavazatok is azL támogattak.
ft cimerben megtalalhato a Rado csalad jelkepeböl beemelt aranu
oroszlán, mellsöjobbjaban ezüst heraldikai csillag, baljaban ezüst ekevas
ft Repcet szimbolizálja a kék szinú hullampolga, az arang mezóbOl
telszallO ezüst buborék a gazdag szÉndioxid tartalmat sqj|eti. R cimer
tetqjen a mezógazdasagotjelkepezó arang lombkorona.

Ugg gondolom a címer tervezóje, Stankouskg Endre szombathelgi grafikus
kivalo munkat végzett. ffépcelak törLenelmet a Rado csalad oroszlaqia
megíelelóen kepviseli, a lombkoronaban benne van a szorgalmas hajdani
repcelaki toldm0velok emléke. ffz ekevas pedig ffépcelak hajdanipecsét-

jén is szerepelt. ff RÉpce tolgo eggertelmúen,a közseg nevére utal, a
teltOrO szÉndioxidjelkepezi közelmúltunkat, ugganis a 5qjtggar mellett a
Szensavggar hatarozLa meg döntóen közsegünk tEilódeset.

kedves Répcelakiak ! ff kepviselotestulet taoiaiban. maoamban és
gorrdolom Önökben is telmerült a kerdes. Kell-e nekünk címer, zászlo?
ltlincsenek ennelsokkal íonLosabb dolgaink ?

Vannak tontos, fontosabb teladataink. ff teljesseg igénge nélkülhadd
emlitsek néhangat - az intézmengeink múködését, az iskolai oktatas
szinvonalónak megtartasat, ú§ainkjavítasat, aszíaltozásót, az idós,
beteg emberek segitesét, a szocialisan rászorulok Felkarolasát és mostani
leggiabb feladatunkat, a szilard hulladékelhelgezÉs korszerú megoldasat
stb. stb. ft telsorolt Érvek ellenére azt mondom:kell cimer. Ez ajelkep
ki f qjezi ta l urkaL, ki fejezi hogg mindanng i an, kOze l 3OOO-en répce l akiak
vaggunk, ezer szallal kótódünk eggmashoz, rengeteg kozos dolgunk,
gondunk van. Gon{ainkat csak eggmasra tamaszkodva tu{uk megoldani.

Únnepélges círneravatást tervezünk auguszLus l8-an, búcsú naBjan. Ennek
rn€gsz€rv€zésére kOlOn bizottság alaku|t. Természetesen elótte a falu
minden lakojat meghivjuk mqid, de mór most kérem, jöjjenek el az avatósra,
ünnepeljünk eggútt !

Dr.l]émeth Kálmán
polgórmester



Órrlrorwánqzati hirek

Olginéni mindenkihez kedves moso-
lvú. nyílt ember. Valaha méltósága,

Áesszóítás illette, de nem nosztal3i-
ázii, a realitás talaján él,

Szombathely en szűletett 1994-ben,
(Aoia katonatiszt volt, édesanyja
avtizedeken át répcelaki könyvtá-
rosként dolgozott-) Szombathelyen
at, jert iskoláiba, majd férjhez ment
194i-ben Radó Józseffrez. Csak a há-

ború után jöhettek vissza Répcelakra,

Szüleít 1951-ben deportálták, de en-
qedélyt kaptak, hogy Répcelakra köl-
Íözhessenek- Férje először saz-
dálkodni próbált, vé3ül se3édmunkás

lett. Agronómusként 1951-től dol3oz-
hatott. 1969-ben üzemi balesetet
szenvedett (Olgi néni 16 éven át á-

:oolta) 1979-ben rokkantként halt me3,

,'Két sy"^"ke Arrdrás (kohómémök

Aikán) és Orsolya (radio-ve_gyész-
irZ.nOtl. öt unokája van- Állandó
' munkahelyen elhelyezkedni nem tu-
iaott. n gyerekek taníttatásához azzal
'iá*lt hozzá, hosy közel 90 éven 6t
''szezonmunkában különböző vasútál-
lomásokon'mázsarrrest efként dol go-
zott. Rendkívül családcentrikus. Gye:
rekeiért mindent me§tett, hogy tanul-

'hassanak, ho3y a változásokat a csa-
lád életéóen ne érezzélc Répcelakot
megszokta, szereti, ragaszkodik hoz-

,zá. Most, hogy az ónkormányzatköz-
ségi címemek a Radó család €meré-

RADÓ JÓZSEFNÉ

ib6l beemelt oroszlános címertervet
, , 1,--l -l-|4J!_ L^_. , *il..^^iválasztotta eroekloi

lar4,svolt számára ?
érdeklődöm, ho3y milyen

örutot neki. Mert ebben a család

úlaps NÁGyBERUíIÁ"Ás
Elngerhik az a]]ami céXámqaíást a szi]árd hulanÉIegg$tp é-
pííősére. A bekeni]ési köIíség 40 %-aí celtamqatósként kap-
jr* a képuísetó_testti.et a,VASITERV sza]cembereít bírta meg
'a közbes-retzésí óruéngnek megfelelfun a uersengtfrrggalás
elókészííesére.

vrcnp, MEGoLDÓDorr
Az l.szdmú hóziaruosí kőrzetben Dr. Gombag Csongor hózí_
oruos rnegt<ezÁíe mnkojat Az asszisztensl ua]amint a kötzctí
ápotórpí'feladatokaíJeúsége és Sza]ainé C,aál Jolán Wa 9L
űlrtor űí : MunkqiuJ<hozsok síkert k1ea1.g1k és érenékjóLma-
grrk"í R.pnlgkon-

rAIvKÓbIr]/rÁIűoGArÁs
A csíIlag ószaíí tanrengufuak mérséklésére a Képuiselótesb1]_et
a répcőIakt a]ta]átws i_stcolai tanu]óleat tanköngutamry aíásban
résicsítette. A tamDgaías differenciólL a taltkönguőra}dóL ftg-
g&n 13 % és 33 qo kaza*t Á képu*elóteslúIet ugpana}ckorJeb
írert az iskoto" igazgaójü, szőrgatmaz,a a régí tankönguek
4jraJelhasna]ásóL

UNNEPEIJTINKEGYUTr !

Á, a**pélges címeralsatóst 1996. aryus4s 18-T btrsú}ar)
teruezzik az t rnep s ég szcruezéséért léteíazott bíz_atísóg úgg
dónóft,, ílogg meghíDjlJk a tózségbőL elszÁrmazntr uolí rePcery_
I15r]*í is. -r{e6ax, alanvx í]gen taaóíattozojuk uan 1ggereh
testaér, utpxa stb.) a poníos címelcet aüak le a polgdrmesterí
hi;rl aía]b an j i tt b s 2 O - q Diós zc g í J ózs efnénéL

ónómunt NyLIGrÁzzrJK
Az elsóJéléuben esedéIces szemétdijat alalassdg óbb mint 95
%-a beitzetre. A késede1mes ,peftzeók eLlen intézlcedÉst foga-
natosíhlltk

ELKUI-ÓNÍTETT 1MILÁÓ
e, ,rnaaí éuetcben éutizedetcben neffL tapaszta]í magas tak§-
uízszútt alakú kí kőzségfut}cben_ {,Jggarzcsak sok kórt okozott
o a"Wi" ís. A polgdrmeste, tcezaemengezésére - azonkíuűL íqg
szakembereli uét_eméngét ts kikértúk - mintegg harminc
rep,cetaxt la]as l<apott rtteghfuót a tgpas{al{ak elmondós&ra.
úserétésére. Eaion rs Éösz őüu]r--azolg:.ak aJcik elJoqadtók
űghíuasunkat és :6asznas javaslatokat tetteb p,nnek

noí"r"ro lciilónííea;únk eL 1 mil]ió Ft-ot a lólíséguetesbóL a ké-
s őbbí bebízkárok mérséIclÉs ére. A ptétlz JeIhasntálá,sarcI íwma-
rosclJ,L dóntés sa3kti}- ,M úganeuereft 'öucsaíom_a' tísztítósa.
s zintezése már megórténL

&l rur,tvex A pIAC
Á kt rgu"tó sza]<haíoságok június 3o_íg_ engedélgezték a piac
Áíl-áé, ét j elerúegi hplu érlj tlills 5 - éóL {ug g ancs ak pénteken-_
t<áti á pű o utóg Ső spor7tetep pq*9lójclban múködík ahol

", LláÁíűh.elg szt]_ará burkőIaú es a melglchelgi,sége_k
bíztosított5.k Köőzönetet monálnk ezé,rt a Línde Maggarcrszóg
Rt uezetóségénelc

]- OruloK n€Kl. ÍVteI t

;me3becsrilését, a községnek a csa-
,ládhoz való ra3aszkodását látom, a

mostani vezetők elismerését a férjem
ősei iránt, ho3y sokmindent tettek
(GYSEV vonal, jegyzőség stb.) a falu

érdekében.
A ház, a volt 'kertész-lak' nagyon

rossz állapotban van, holott az egyik

lszobája korábban múemléknek lett
i nyilvánítva. Régebben iskolák,_ kirándu-
I lók gyakran felkerestél< Az Országos
Múemlékvédelmi Felügyelőség 1959-

ben kereste a szentmártoni Radó kas-

tély ezen szobáját, de ew sajnálatos
tévedés miatt lekenjlt a 'listáról'. Ol3i
néni vágya, hogy ismét múemléknek
nyilváníttassélc Kvánom , hogy egész-
ségben ezt megérhesse. N*ypgF
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A KÖZGYÓGYELIÁTÁSRÓL

* s:ociálisan rászorult személy részére az egészsegi állapot megózéséhez és he|yreállí-
'*]§.3'cz kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány állítható ki. A
;;;vogyellátási igazolvánnyal rendelkezó személy térítésmentesen jogosutt a társadalom-

l ;:siÉs által támogatott eoves gyógyszerekre és gyógyá=ati segáleszközökre.

" ::;vógyellátásra jogosult :

a,i a bentlakásos gyermek-és ifúságvede|mi intrlzményben lakó, az intezeti elhelye_
zett u intézeti és állami nevelt kiskorú,

: / rendszeres szociális segélyben részesüló,
:.i a pénzellátásban részesüló hadigondozott és a nemzeti gondozott,
:.,' a sorkatonai családi segélyben részesúló,
a,i a központi szociális segélyben részesülö,
i_.' a rokkantsági járadékos
;,i aki l., ll. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugállományban, baleseti

nyugellátásban,
^,.l aZ aki után szülöje vagy ellátója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

; :,§csultság igazolása után a közgyógyellátási igazolványt a jegyző állítja ki.

:; :nkormányzat képviselótestülete méltányosságból annak is megállapíthatja a köz-
;,:;Yellátásra való jogosuítságát, aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan
--iJ.as, hogy aá létfenntartása veszélyezÉtése nélkül nem képes uíse,Tii.

- 'andelkgzés, hogy a települési önkormányzat jegyzöje közgyógyellátásra való jogosult-
rc;ot állaPÍt meg annak a személyneK akinek havi rendszeres gyógyszerköltsége a goo,_rt-
:l -eghaladja, feltéve, hogy a családjában az €y fóre jutó havijövedelme nem éri el a
: :.:3,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 14.400,-Ft-ot.

1; jnkormányzat az 1996. évre egyszeri kiegészítesként 260.000,_ Ft állami támogatást
t::,cit, melY Össz€ a lakosság eseti gyógyszerkiadásainak mérséklésére szolgál. Az igá
- 
"e< elbírálása az átmeneti segélyre megállapitott szabályok szerint tórténik.

GulkaiJános r.órgy.
órsparancsnok

Horváth Csaba r.törm.
közeti megbízoü

l97ó. jímiu§ 9.
A sár"ári jőr& & v,ir6 öBtéú€3
tűr.ltói*L veeíye
...82 mj ... nintegy t}OO nízoltó mérte ósze
fu&ísliL A yers€Ir},en a lqerc&néqeóba
szercpeltek és a hitOnbozrkarcgóriákban elsó
helvezést értek el a kOaégiek ködil : Béóal_
tavár, Mikmszéplak. Ilservár, Répcelak .._

1976. jrúnius ló.
Mcsé*eáet a'bJgÉtó" keiL
Régi 5ondja a répcelqLi s"lndioxid fel-
hssnálóiDsk, tisztítóinrlr a cseppfolylisított
Fíz szálüÉsa.. Eért öDrfuek úgy a Válla_
latnál, ho5y urtálykmi&baa szíllítják a jövó
ben a széndioxidot. Ká tartátykmit vÁs,írcl_
tak Spanyolországban e-L a nryokbsn begör_
.}nltek a réPElrld vro-*il]6653;a
Tiurmyolc tonna cseppfolvós széndioxid fér
eeÓ€-es1Óe. I!Úís élú h*mítríslllÁi is ki_
dolgo+;k; sqrítségii}kel a sadés belvén fa_

s,asdhqhaL €yiimöledt _ pélrt6,1 málnrr _

a lefejten gÉzhil uglmis mfií _ szémrhó -is
k&dtb€tó.

lo évc'tffiat
I98ó_ áprilfu 25.
Uj hó.-k Répe|"|.cn
Az úóbbi öt éyben hri.2 ]air;" épült Répce-
]akon az Ava utcábsn_ A hi*k kétsdntpk_
ikrcsítetek...

198ó. máju 2ó.
§perurdvart, partot avaa& te8-"p a általí-
nos iskolóan, A u€ylózs€gi terí:s által
u,vagilag bím%ilotl létesíménrrcket a kjsdo
bos és úttór&vatás alka]m;íhil velretrék bino
kr:}ba a.|iákok.

Kö?oNTI nínrap 1986. -4ju
Répelak negikOzs€ 8Iíznátícángk kivilels
zése befejezésébez körebdik. Á szolgáltaÉ_

"_ok _ "riay66|4n-L 
jríuí* érdekében z

EGÁZ kimdeltseget hozlu léue Répcelakon.
.-. az forrpsQen mqeal4reael a épelaki
íbldgázszol€ált8tfu 15. évforórtójáníl.

_
l,,'. , de, tffiéit 

il: ,

1991máju 15.
- Másodil belyzzést ért el Süle l.illa
hatodik cztályc 'm,ló a Épcelaki Művel6
.rÁsi Onhon ezpemntó salkótáEk rq8i8 u
onzágos ezpemtó íelad*megoldó vene
nyen Feikésátde: Szoponmé Szabxi Pimka

199l. jrfoiw 13.
A h.í. ren dísek ép{ilt
N;n m€ }uím éve, hogr felavn4k a műve
lód&i házd--.Ottjiírtunlkol-á rryrgd§aok
ktÜjöm töltbÉtdinl e6/ ófÉL.. P61"-;ql
nngd.§ss iilt€ kóóe 3g 5*,lokrt... Mindgl
érdekli ,*,et, ererilr a]gkut a k]ub tematiká_
j+ meiyet kinek_kirek a tetszáe szrirú vál-
toaaoalt, 8pds8ítel-._RéFelalc nyugd$*
saival jó volt esdit töltui a aéL Áhol ermyi
érdck]ódó viáóm ober él egytitt ott
kórrvebb elűai a 6ondot- s negtatálni s kóz-
mp önnaeit u élct a]koován is.

O{ Lóqgrol urrgrübi,.aöó! orró.m.)

RENDÖRSÉGI FELHÍVÁS
*3.éi(oáatjuk 

a lakosságot, hogy az utóbbi idöben Répcelakon, csánigon és a környezö
,.r:§qJekben elszaporodtak a vagyon es a tulajdon elleni búncselekmények.

- ]selekménYek elkövetésá nagymértékben dós€ítette, hogy a tavaszi munkálatok m€-
{=;:Ódése miatt a lakosság nagy része a házkönjli munkákkal foglalkozik és örizetlenul,,-::g esetben nyitott állapotban hagyja lakásának ablakait, ajtajait: (amyezó községeket többször keresik íel házaló személyek, akik különféle árucikkeket
:--Ya, és feltűnó engedményeket adva különbözó trr]kkökkel bejutnak a lakásokba, és az
,: egYedO! éló személyeKól , azok figyelmetlenségét kihasználva értékeiket eltulajdonítják.:-en házaló személyek között elófordulnak hatósági személynek (Nyugdíjfolyósító lntezet,l::hivataÍ) magukat kíadó külföldi es magyar állampolgárok, akii a munkahelyükre-'t"tkoa/a jutnak be az öket bizalmukba íogadó lakosok házába, es amíg a házigazdát
_j^rg|aljáK társaik ezt kihasználva értékeiktől megfosztják öket.

: 'entiekre való tekintettel és az esetekból oku|va kéqük a lakosságot értékeik fokozottabb
::ésáe, az idegen személyektól való tartózkodásra, valamint távollétük alatt a lakás, in_
;a:ian és €yéb értékeik biáonságos védelmére.
:.:'ennYiben a fenti esetekhez hasonló cselekményt észlelnek, vagy tudomásuk van róla,
( 3!rÚK hogy a helyszín megváttoáatása nélkül a Répcelaki Rendórórsöt haladéKalnul ért+
; :gni szÍveskedjenek. Kérjük, amennyiben lehetséges, ezen esetekben a cselekmények
s:ián használt személygépkocsik forgalmi rendszámát, típusát, színét az eíedménies
'e . e rítés érd ekében felj'egyezn i szíves iedjen ek.

KÓszÖNJÜK szÍves FIGYELMüKET ÉRTÉKEK BETor*§ÁGos MEGöRZÉSE ÉnoexÉseN.
TOVÁBBRA lS SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK



0oilDOLlT0l( A

rüRilytllTltDlLtilR0L

Miú íesznek a *Lakiak" sajáú könnyezeíük
vádelmééot ?

óvoon :winklerné Németh zsuzsonno

Az óvodoi nevelés sorón formóljuk gyermekeink körnvezetii
szokósoit, cselekvéseit, vemléleiéL Ez az életkor nogvon olkol- 

]

mos oíTq, hogv o gyermekek ézelmi kopcsolotbo keruljenek .o i

természettel, és oz óvónők tudotos irónyítósóvol megtonuljok
ozí megbecsülni, óvni, váJeni, Apó növények ültetésével, ki- j

ronduló*sorkol, opó óllotok megrílgyelésevel, váce|mével, ter_ 
1

nT észet megrfigyelésére irónyr,rló sétókkol érjük el, hogy o gye- 
|

rekek felflgyél|éner oz őket köruívevő vrlóg vépségére, de oz l

ono leselliedő veszélyekre is, MegtoposztolhotlóK hogy mind- 
]L/lllJ lgJElNwv Y9*9ly9Nv lgl lv|vvlv ,_,r-,Y "-v, "-",-- 
]

onnyion teheünK és íennünk is kell kórnyezefunkválelméért, 
l

Dáüd Gáboí óvodás

s :"
fiffifir:]]i

nrq,flr€

ffius 3&i űt€sén fulallo-
zott képviselötestüIetünk a

kömyrzetvédekmmel-

hogl ahetyi lapban is 
,],

roslatkozztmkezznla
tqnarat-

korunk társadalma késön
ébredt rá, hogy a szemét_
tengeóen és a mérgezó

anyagokban nemcsak fulla-
doznifog, hanem rövid idón

belül meg is fog bennük
fulladni, merl az utóbbi évti-

zedekben a kömyezet pusz-
títása, szennyezése sajnos

világjelenseggé vált.

A helyiönkormányzat
törvényben elöírt (es önként

vállalt) feladatai között
szerepel az'épített és
természeti kömyezef

védelme.

Az ésszer0ség aá követeli,
hogy a rendelkezésre álló
és az idóközben befolyó e_

röforrásokat a helyi önkor-
mányzat a lehetó legéssze,
rübben ossza be minden

teruleten, így kömyezetve-
delemre is jusson-

Ugyanakkor mi magunk is
sokat tehetünk településünk
kömyezetvédelméért, tisz-
taságáért, mert tisztelet a
kivételnek, de az utak szs
lén elhajigált nylonzacskók,
cigarettacsikkek, grafittik

a házak'f alán, a rongálások
mind emberkéz mOvei.

Gondolkodjunk !
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uónn FERENc Átrnnruos §KolÁ :

Forkosné Tóth Mório

Hórom éwel ezelőli olofitottuk oz olsós kórnyezet-és természetválelmi szokkÓrt SÜni el-

nevezéssel. A csoport togioi 3,_4. osztóVos tonulók. Fő felodofunk o gyerekek t"T"9_

szet és kórnyezet iionti n$iamének felkeltése, o kórnyezettel szemben tonúsított ézé-
rávr"gúr Ó eotér., rógto t rozóso i nkon f eltó fiuk. o kó.rnyék illegó l is vemétlerokóhe-
lyeit, megrngyeltuk o szem-á minősagéí, szennyező fonósokot dedtettunk fel. FolYomo-

Ú*n ÚtrÚ'k o felsősokkel eg^ltt oz elhosznólt szórozelemeket, évente két olkolom-

mot páig'hosznos hullodekónjjtésben is részlveszünk. A gyerekek életkori sojőossÓ-
joiúr ooloooon nogy flg7etmet fordítottunk o modórválelemle, l(róndulósokot te-

Úunr o kornyék természeúéoelmitenjleteire, kisebb vizsgólódósokot is v{7ezfunk (víz-

minoseg vlzsgotot, tolojcsopdók óllítoso). PóVóz<rtokoi ÍrtunK versenyeken vetÜnk észt,

regrrtoőo pénau Szombothelyen o 4. ovtólyosok négy fordulós Környezet_és

teóégevédelml versenyén 33 csopotból ó. helyezés1 értunk el,

Kovócsné SziMógyi Ezsébet

Az 199ot92-es tonévben olokult o csoport egy nemzetkózi progrombon voló résalétel

céljóból, AZ AlR PoLLUTloN pro|etctben vetün}< észt oz okkori ÖtÖdik osztótyosokkol,

i;óÉ Kozonits Mórióvol r.&"i"n. Elsó ryben sovos eó méréseket v{7ezünK 1óso_
oifévoen ózonvizsgólotot ólto l unk termesztett dohónyl evélen, Adotoin kot NovégiÓ-

bo. o nemzetkól kozpontbo kellelt tovóbbítonl. Ezr.rtón olokultunk igozi szokkÓné,

Jelenleg o csoport nogy észe szintén ötódlkes, Az elmúlt évben LokóhetYem i<ÓrnYe-

zefuádáml gondjoi cíáma o Mezőgozdosógi Mr12eum. pólyózotón 3, hetyezést ér_

tunk el. Ebbén feltórtuk Répcelok és kbrnyéke környezeti Órtolmoit, volomint jwosloto-

kot tetünk néhóny problémo megszüntetéére. TovqV Budopesl'en kÓrnyezetválelml

demonslróción vetünk részt Boio Ferenc környezetvájelmi miniszter tórsosógóbon.

Munkónk elismeréseként oz önkormónlzot oz elműt nyóron onyogilog tómogotto tó_

borbon égívevő szokkörös dlókloinkot. Ebben o tonévben fontosnok tortottuk o

modorok megtelepedését iskolónk teruletén. Munkónkól pólyózotot is készÍtetÜnk.

melVel dúozósbon részesülltunk.

ruŰvrtŐoÉ$ oTIFloN : SzórodiEnikő

Környezetl "kulturolotlonsogunko" klóllítosokkol, gyermekek részére hirdetett roJzPÓlYÓ,

zottol hívhik fel o flgyelmet] Tovoty o Föld Nopjo olkolmóból "któllÍtotÍ tórgYoink sokok-

o"n *.goöbbentést keltetteK pedlg csok o köá€ teruletéről g}^j|tÖtfuk o "szemét-

tórloí dorobjoit, nemeuur sikeüit tem-ívnl o flgyelmet ono, hogy mindonnylon felelősek

vogylrnk toróne$nr sorsoért, kórnyezetunk asáosogóéri,
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l . a 3AZ MAGYAROSáG RT: Fóbión Lószó biztonsógt. és kórnyezefué,delmi
o.V,

, ,;* :: Góz Mogyororszóg RT környezetvádelmi tevékenységét o mindenkori érvényes
:;l;:ccVoK előírosokszigoru flgyelembevételével. oz itletékes kórnyezefuáJelmi hotÓ-

fll : : : , cIó szoros esryuttműkodés olopjón és o dolgozóink egévsege, Répcelok körny+,
l|r,:,,i( es lokóinok egészsege megóvóso irontl méV felelősségézettól indíttotvo vegzi.

'iu l*, É1g,|védelmi tevékenys4?ünk 3 fó részre togolódik :

- zojellenivájelem
- tevegőtisztosóg váCelem
- veszélyes hullodékok kezelése,

,,; = =livédelem {kórnlezetizoi)
ül, , - , 

=:elválelmi Felügryelőség oz elmúlt év sorón vizsgólto üemünk környezetl zojkibo-
:..:- Az ipori teruleten belül o zojkibocsőós jóvol o megengedeft zqjkibocsotósi ho-
,+, : ctt von, A léíesítményhez közeli lokóépületeknél o noppoli zojkibocsótós szintén

ll * *":e-,gedett hotórérték olofl von. Viszont oz éjvokoi zojktbocsotós minimólison o hotór-
,illllllfrrr : ::, lett mérve, Ezek utón rrtegrfelelő műszoki intézkedéseket tetünk és o hotósóg
/§l,:, -+:és€i olopjón megnynigttotóon mondhoiuK hogy üemünk ncppoll és éJszokci
tnffillil: : : sctóso hotóértek olottl.
L i,+;,ji'ytosógvédelem
ffilttiu : i:c izemünk l4 db hetyhezkötöíi légszenniyező pontfonósol rendelkelk. A pontfor-
tM;:rl ,":,]csótóső o műszokl kivitelezés (kéménymogossóg stb,), o technológio vlgorú be-
üllííi[l*li,: -,l:.óroaa meg,Az elmúll év folomón részletes hofosógi ellenózés volt. omit köve-
l|frn*. -*.:ünkmegnpgíotósulóllomimérőóttomós óltoli méréseket rendelt meg és öróm-
nrrrrr*l - ,_gozhoriuk hogy volomennyi l{7*ennyező pontfonósunk kibocsótóso o hotósóg
ülltm *-,;edélyezett hotóérték olotti.
fr,,,ql:g,,€s hullodékok ke,zelése
]tDnr, :-elésünk sorón természetszerűleg nólunk is keletkeznek vevélyes hullodékok. A ve-
@lil.'*., --llodékok kezeléset cégünknél igozgotósógi urtosítos szobó]yozzo. A Környezefué-
&ii{tr :3Lgíyelőseg engedélye olopjón 9 fojto vevélyes hullodékot kezelünk (gvűj-tunk). A
{il{l]ill*" es hullodékokot elkülönífue gyűjtjük és megfelelő rendszerességgel szeződések
on§m:,:l- : Hotósóg engedáyével rendelkezó órtolmotloníó c{7ekhez szóllítjuk.

;mF,::-AK| SAJTGYÁR RT : Molnór Lószló környezetvédelmi vezető

*,*,:r:lechnoló9iónkból odódóon o kórnyezefuédelem olóbbi teruleteivel foglolkozunk :

.*;vennyezés
{ril]l..:l-,:-os ellenőzésekkel és korbontorfósokkol biztosítjuK hogty kóros onyog kibocsótós-

rennyezzük légrteünket. Podtoft termék előóllítosunk sorón mlnlmólls mennyis{?ű
mfi,:r, ,:3 keül o légrtéóe. Kornyezefuálelmi tórsosogok megbhósolnk olopjón kereslk ozi
8 {p];| =]vezőbb megoldóst, meV porkibocsotósunk teljes megvüntetéséi redményezné,

_ -: <bocsotós
S : 

*,e:efuále|mi Felügyelőség hotórozoto értetmében elv{3ezfefük tórsosógunk zoldl-
q6r- : *clósof. Ezen odotok birtokóbon fontossógi sonendben oz eós zojkibocsótó gé-
mn' :elendezések cseéét elv€ezruk. A kibocsotott zoJok tovóbbi csökkentése érdeké-
m l;etelt nyílószószórókot, zojcsokkentő dobokkol ellőott ventillótorokot helyezünk el,
J]§iilR]- +3 :totórérték olottl o zoJkibocsotósunk.

. ,+vétyes hullodékok
ulmu,:";-gol,ól uto§tós vobólyozzo o keletkezó veszáyes hullodékokkol kopcsolotos felo-
ffilr:*;- Az utosítós olopjón hulloddéldojtónként intezkedünk o hullodékok noprokév nyil-
wmrit:,-:sóról, ólmenetitórolósóról, o fogodó btzisoko tórfénő szóllítosoról.

* ':=nnyvízelhelyezés
+s,í,s; :,91oki Sojtgyórbon nopi óilog 4ó0 m3 vennyvíz keletkezik. A fekóliós szennwíz, o hűiő-
qm" ,:,crnini o teJiporl vennlvizek tál időszoldcon oz ene o célro kiolokított nyórfós vűrő
i*@pr: co keü. Nyóri idószokbon oz előkezelt tejiporl vennt7víz és o hűtóvizek góntóteüle-
lfil*er, :ntözéssel keri.tlnek elhelyezésre. l995-tó kísátetekei fofiotunk egy totól oídóciós
Mlrti:lrl;3,r1 szennwíászlító kisberendezé§sel, E berendezés vlzsgóloti odotoinok ftlggvenyá
fur ,.l,,,eink közötl verepel e9/ úi biológlol szennwíztlsztító telep létesítése, mely környeze-
]lfttu*rr ":;obbi nogyfokú védelmét volgólnó.

Esrrrryárihétvégén
k6dl6glgl,ésEniilí6,

errrber fiirdöaik a
Ba}atonban, Ha ,

mir,degildikröl,csak
eglgramm napola}:

kerü, avfzbe; akkor a
két nap alatt:

le$láhb esr tonna
napora| kerüI,avtzbe.
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A Vas Megyei Bírósfu nyil-

vánrarr.ísba vette az általános

iskola által létrchozort
f E gcszségcs gycrmekcin-

kérÉ alapíwányt.

Az alapíwánv célja szerint ki-

cmelten rámoga§a az egész,

séges életrnódra, helyes önis-

meretre neveló programok

bcvezetését tanórai kcrctbcn,

szakköri és klubformában, a

tanu]ók egeszségc védelmé-

ben sziikséges fcj lesztesekc g

az iskolai sportéletcq sport-

tcvékenységc 9 az egeszsé g,

nevelési és környezewédelmi
iskolai versenyeket, progra-
mokag valamint c tcri:lctcn
drcsérercscn tevékcnykcdó

tanulókat. Az alapítvány csz-

mei és anyas támogatíst
nyújt a Répcelaki Altalános
Iskolában folyó neveiés és

oktatás úrryi fcltétcleinek
jarT tásfioz.

Az alapíwánv számára fela-
jánton ű_mogauíst a helyi

tatarékszövetkezetrrél veze-

teü száínlára va5y az iskolá-
ban lchet befizetni.

óvopn
Óvodénk madárdaltól hangos fáival, bokrok árnyékával, sokfajta jőtékeszközzel
tarkított udvarával ideális környezete a gyerekek óvodai életének. Jelenleg 165
hórom-hatéves korú gyermek, hét csoportban éli óvodai életét. Az óvoda dol-
gozóinak száma 30 fő. A nevelőmunkát 15 óvodapeda3ó5us végzi, egyéb
munkaköóen foglalkoztatottak: dajka, kony'nai dolgozó, ügyintéző, karbantartÓ,
létszámuk 15 fő.

Óvodánk Csánig, Nick, Répcelak, Vómoscsalád önkorm6nyzatának közös fenntar-
tású intézménye,1991.januártól önálló gazdálkodásijogkörrel. A fenntartás, mÚ-

ködés feltételeit az éves költségvetés biztosítja. Egy gyermek óvodai ellátása
ebben az évben 115 ezer forint. A gyermekek napi háromszori étkezést kapnak,

az élelmezési nyersanyagnorma 9,],-Ft + ÁPn. n három vagy több3yermekes
családok a norrna 50 %-át fizetik, ezóltal 39 gyermek részesül kedvezményben.
A megnehezült gazdasági helyzet miatt egyre több gondot jelent az intézmény
tárgyi, szakmai munkájának szintentartósa. Pályázati támo3atással prób6lkozunk a
gyermekek óvodai életét gazda5ítani. igy valósulhatott me5 30 3yermek úszás-
o ktat6 sa, spo rt-és zeneeszkö zök 6 eszer zése, az egészséges é l etmód pro 3ram
működtetése (hogy minél több rosttartalmú tápanya3, zöldségféle keniljön fel-
hasznólásra a 3yermekélelmezés5en), az óvónők kommunikációs képessé3-
fejlesztő tanfolyama.

Óvodai nevelésünk nyitott és 5yermekközpontú. Ennek megfelelően a gyermeki
személyiség kibontakoztatására törekszünk Nevelőmunkánk során nap mint nap
tapasztaljuk, hogy az óvodában folyó nevelés a csal6di neveléssel együtt szol-
5álja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való e5yütt-
működés, amelynek alapja a kölcsönös bizalom és a segítségnyújtás-

Az óVodai nevelőmunkához szorosan kapcsolódik, illetve kie3észíti azt, a rneg-
késett 5eszédfejlődésű és a beszédhibás gyermekek lo3opédiai foglalkozása.
Évente átla3osan 15 gyermek szorul beszédkorrekcióra. A szülők kérésére az
óvodások hit-és vallásoktatásban vehetnek részt. Játékos keretek között négy
óvónő vezetésével 33 3yerekkel müíködik a Naprafor3ó csoport. Fakultatív jel-
leggel,90 na3ycsoportos vesz részt a Játákos 5yermektornán. Az óvodások
Játékos Sport-Vándorkupa vetéIkedQén második éve szerepeltünk Sárváron. Hét
csapat közül öröműnkre, a mi 14 fős csapatunk nyerte meg a Vándorkupát.

Óvodónk élete eseménygazda3, emocionálisan élményt nyújtó a gyermek szá-
mára. A születésnapok megünneplése, a Míkulásvárás iz5alma, a karácsonyi elő-
készület során a mézeskalács formázás fortélyaí, a farsan3i maskarák készÍtése,
tojásfestés húsvét időszakában, az Édesanyák köszöntése mind-mind ünnepet je-
lent a 5yermek szárnára. A nevelési év vége felé közeledve egyre több a 5yer-
mekek óvodai életével kapcsolatos esemény. Beiratkozás az 1. osztályba,
találkozás a tanító nénivel, láto3atás az iskolában. Hagyomány, hogy a 5yerme-
kek évközb en készített rajzait, festményeit, kézimunkáit össze8yfrtjük és kiállítás
keretében "Ovis tárlaton' mutatjuk be. Óvodánkban a gyermeknapnak is ha-
gyomónya van. Játékossága, vidóm han5ulata évről-évre maradandó élményt nyújt
kicsi knek-na5yoknak e gyaránt.
Az óvodáskor jelentőségéről í5y vall M. Montessori,,az óvodapeda5ógia egyik
alapítója : ' Nincs még egy ilyen kor, amikor a 3yermeknek na3yobb szüksége
lenne értelmes segítségre, és minden, ami akadólyozza a kreatív tevékenységben,
a tökéletes ség esély ét csökkenti'.
Ezen 3ondolalokkal azonosulva továbbra is szeretnénk megtartani az érzelmi
biztonsá3ot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkört, ahol a gyermek leg-
főbb tevékenysége a játék, amelyben képességei fejl§dnek a 3yermekek örö-
mére, a szülők megelégedésére, 

simon lstvónné
6vodavezető

=f:9-.-_4a, s-.á,rnol<
**-ré6,e§

ffepcelak belterülete:
lóó,79 ha

kr.,rlLerüleie:

l?l3 ha

kerekpórúi hossza :

l,ó km

úthossz:
ló km

(ebból kiepitetlen l km)
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=epcelak és kömyéke birtokosai között a xlll. századtól a xvl. századig
_ ]sszan tartó veszekedések, háboruskodások zajlottak a vagyonért, öröks&

;.n, á birtokért. sűrűn váltoáak Lakon a földbirtokosok, mfu a kanisayak is

i lokoltak, mivel az 1390_es években Lak Sárvárhoz tartozott.Falunkat
:3bször feldúlták, termést, á]latokat, jobbágyok szerszámait, embereket ra_

,,.lt.r, még a családi iratokat, oklevóleret is elvitték. Csomai péter és íia

_aszló 143&ban még a Rába folyót is eltérítette medréből, Csánigon és

*aron vezettét reresáül, ezzel az ákroriban birtokos Mihályi családnak 1000
:: kárt okozva. A király, a káptalan, a konvent hiába próbált békíteni, ez nem

s: r eredménnyel járt.

-:Db oklevélból is kitűnik, hogy a megye középkori úthálózata kis eltérések_

t; mege9yezik a maivat, rgyiúojur, hógy telepütésünk könnyen megközelít_
-:ló vott. Ebben az ioöszáxoan fóleg §abonát, zabot, szénát termeltek, és

:.Cjuk, hogy a fatu kömyéke mocsaras tenjlet,

=,idötájt meg két falu létezett Répcelak mellett. A kutatók Lak kirajzásainak
,_*laX áz t+Öo_as évek elején először említett Fásdrétét (falunktól nyugatra

. {ep"e mellett tenitt et) es Xozeptaluföldét Répcelaktól északra Csánig és

__ar Étizott ). Az 150o_as években nevükkel már nem találkozunk. Valószínű_
-*g elnépteienedtek, vagy elpusztultak, vagy beleolvadtak Lakba és Csánig_

:€.

]e beszámolháunk egy gyilkosságról is, csombord Mátyást - aki Lak és

]sánig birtokosa vott _-isó's,,nen taxi birtokán, vacsorálás közben lelótték. A

;1,lkoisággal nejét és ismerösét gyanúsították. Elfogatása előtt a nó méreg_

;e megölte magát.

:^lízvédelmi intézkectésre is van adatunk. Egy 1599. augusáus 28,-án kelt

=:delet szerint a Rába partvonal megerósítésehez Egervári Mihály szolga_

: ó járasabol augusztus utólsó napjáig kell a szekereket összegyűjteni Lak

: lokhoz.

l,_z 160&as években még mindig vannak viszálykodások, de ezeknek a vá
;e a községen való áthaladás tiltása volt.

i;y 1633. évi egyházlátogatási adat szerint (a község ekkor Nick fíliája)
*:'zsegUnrOen létezett egy fáOOt készült kápolnácska a falu közepén, de már
-sak a helye látszott.
_:iezik a Radó kastély, amelynek alapja Mátyás korabeli építmény. A kas_

: yegytittes ma is méglévö iegértékesebb része az úgynevezett "kertész_

;c. Á hadtörténelem émlítésre méttó eseménye zajlott itt 1707-ben. Szep
nT_er 14_én gróf Stahremberg Guidó a császáriak vezére a "kertész-lak'_

:en fogadta a-t<ószegi küldöttség hódolatát és óket Nádasdy segítsegével jól

:.iordta. Ennek emteXét őrzi az 1665-ben épült, teknóboltozatú szoba
-ennyezetén a Habsburg - és Stahremberg címer. Természetesen a két

: mert jóval késóbb helyeáék fel.

Biczó Ferenc
helytörténész

:? .§ah iorások :-. úFdi Jó6.a: Annytp.da (RcgÉny) Bp, Godolat 1968_

i_ ="l sano* , A Duüin§ili e.ingáirris Egyh&k núlct tóítcn6t! l, sopM í924
;. *rcay-eoruca<y: v§ám.grF rcnográ'iáF 1898, (1989)

-:_ .ng"r'r;á", Á,nóp.*n ú;eü.úü; Éri éPuldtirr.dlbffiöíénd.. Kóer'§lot iírátyamunka 1994

' , <iá"; ru"-"rr,.ilrle : e *pca|akl nájOxfrrY,=Saryan Híítap 1992,anuár 24" tabr,28" máí§613,, sz
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Köszöndük településünk

Iédi Eszter (Csontos l,g23ann6 §5

Ládi Zsoltlán},a)
Szekeres Levente (Szabó Krisaina
es Szekeres Tíbor fra)

Vörös Krisztian (Freund Znrzsan-
na es Vörös József fi,a)

Tóü Z§ófra §émeü kisztina és

Tóth Irrrre lanya)
Ker czalsgz5anna (Tóü Zsirzsan-
na és Kercza Ottó lánva)

ALrhtör búcrúzunt
Nyugodjanalbé]rében I

Erdös Józ,.ef

NémeüIó í
szakíc-s sándor

Szarka |QfunÁnn{
Szétag János
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Tavaszi, nyári bórlábbelik
rendlór'íi] kedvanényes

Jínius Z74n 7U17 órág a
Müvelödési otthonban

Váriuk vásárlóinkat !

- Képviselő Úr !Szeretném, ha bemutatkozna lapunk olvasóinak !
1961-ben születtem. Az általános iskolát Vámoscsaládon és Répcelakon jórtam.
Később Sopronban és Szegeden tanultam. Végzettsé3em élelmiszeripari űzem-
mémök, a Sajt5yáóan dolgozorn 1982 óta, pillanatnyila3 a sajtüzem vezet6le
va5yok. 198ó-ban költöztünk Répcelakra Vámoscsaládról, ahol a szüleim élnek.
Házas va3yok és két iskoláskorú 3yermekem van.

- Hogyan értékeli a képviselőtestület eddigi munkáját ?
Az eddi5i munkáról a véleményem : a testület i3en hetero5én fo3lalkozás szerint.
Ennek ellenére mé5 a legbonyolultabb kérdásekben is minden személyeskedés
nélkül is dóntésre jutottunk és remélem, hogy a jövőben is í3y lesz. Az a véIe-
ményem, hogy a testület minden ta3ját az vezérli, hogy a lehető le5jobb megol-
dásokat találjuk me3. Ezeknek a megoldásoknak a keresése nem me5y viták nélkül,
de ezek viták, és nem veszekedések, mentesek a durva felhan3októl.

- A,tilyen szempontok vezértik Ónt dőntéseiben ?
l3azából talán a döntéseimet e3yedile5 hozom me3, mérle3elve a kérdésr6l kia-
lakult véleményemet, illetve a döntés anya3ivonzatait. Valójában amit a közeljö-
ben fontosnak tartok, az az intézményrendszer biztonságos és jó működtetése.
Az egészsé5ügyi ellátás színvonala, a faluban zajló kultúrális élet alapvetően
meghatározza az emberek hangulatát és kötődését a kőzségfiez. A jó színvona-
lú óvodai és különösen iskolai képzés lehetővé teszi, hogy az itt élő gyermekek
azonos eséllyel induljanak a városiakkal az életben.

- Mit szeretne, vagy mit szeretett volna, hogy megvalósuljon tevékenysége
során ?
A közeljövő le3na3yobb feladata lesz, akömyezeMédelmí szempontokat leg-
messzebbmenőki g fi gye lembe v ev ő szemételhely ezés me 3 o ldása. Sze retném, ha
azitt élő emberek minél inkább otthon éreznék ma5ukat a községben, ha a fiata-
loknak munkahely hiányában nem kellene elvándorolniuk, azaz a falu me5tartó
erejét le5alább szinten tudnánk tartani.
Ennek érdekében minden olyan elgondolást, ötletet támogattam, illetve támogat-
ni fo3ok, ami az emberek 'komfort érzését' fokozza, illetve megélhetési gond-
jaikat enyhíti.

Köszönöm a b eszél3etést. További munkájához j ó
egészséget kívánok !

szekeres Tibor

Köszönetet mondok Répcelak, Nick, Csánig Önkormányzata-
ínak hogy szabadságom kiadásával lehetőséget biáosítottak a
szakvizsgára való felkészülésre és köszönöm a községek
lakóinak megértó türelmét .

Dr. Szalay l§ván
fóorvos

§zABó És rÁnsl
rölonÉnö lRoDA

hell képüseletct nftolt
Répcelokon. Vório kedves

ügyfeleir mindennemú
íöldmérési és ozzrr!

kopcsolotos ügyinrézéri
munkókbon.

Helyi képüselet
R.épcelolo Cúnigi u. 49.

Gorog Róbert
földmérö teónikus
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